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١ 

عثمانیة محفوظة بالفناء الرخامیة الوقفیات ال من لمجموعة دراسة 
  )١( بإستنبول طوبقابى بمتحف الثاني

  إبراھیم وجدى إبراھیم حسانین.د   

 :ملخص ال

 الوقفیاتمن  بإستنبول بمجموعة متحف طوبقابى سراىب الثانيالفناء یحتفظ  
العثمانیة، یتضح من التركیة لغة بال نقشت كتاباتھا العثمانيالى العصر  تعود الرخامیة

منھا  یتكونكتابات ھذه الوقفیات بانھا اوقفت على األقسام المعماریة المختلفة التي 
انفسھم ممن عملوا وشغلوا مراكز  واقفوھاوكان  فیھالعاملین وعلى قصر طوبقابى 

ات الوقفیھذه ھذه الورقة البحثیة تھدف إلى دراسة مجموعة من . القصرھذا بوظیفیة 
معرفة اماكنھا ، العام شكلال وعددھا ست وقفیات من حیثالعثمانیة الرخامیة 

التي سجلت  واللغة التي تزینھا العناصر الزخرفیة ،شروط تحقق الوقف بھا،االصلیة
األقسام المعماریة الموقوفة معرفة لكتابتھا للى ترجمة وتحلیل إباإلضافة ھذا  ،بھا

 أوجھ صرف الوقف، ونوعیة الوقف، معرفة مقدار ووظائفھم، واقفوھامعرفة  علیھا،
وألقابھم  ولون عن الوقفالوحدات النقدیة والمقاییس المستخدمة في الوقف، المسئ

  .وماھیتھم 

   :الكلمات الدالة 

اسفرقة  –قصر طوبقابى  – العثمانیة التركیةلغة ال –رخام  –وقفیة   –البنات  ُحرَّ
   .قیة –المولد الشریف 
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٢ 

في الصرف من إیراداتھا على  مھماً  دوراً األوقاف في العصر العثماني  أدت
، والمنشئات االجتماعیة مثل المساجد والزوایا والتكایا والخانقاوات المنشئات الدینیة

والمنشئات التعلیمیة مثل  والمطابخ والحمامات العامة، األسبلة والمستشفیاتمثل 
إنشاء الحصون لمنشئات العسكریة مثل وكذلك االمدارس والمكاتب والمكتبات، 

بعض انواع األوقاف في الدولة العثمانیة لم تكن منتشرة  كذلك وجدت )١(.وصیانتھا
في كثیر من بالد العالم اإلسالمي مثل األوقاف الخاصة بدفع مبالغ معینھ من األموال 

ى سیدھا حیث ُیدفع ھذا المال إل على الصحون التي قد تكسرھا الخادمات في المنازل
حتى ال تتعرض منھ لسوء او توبیخ، األوقاف الخاصة برضاعة األطفال وكبار 
السن، األوقاف الخاصة بالحمالین الذین ال یتمكنون من االستمرار في العمل بسبب 

طائر الحبوب لبعض الطیور مثل بتوفیر األوقاف الخاصة  تقدمھم في العمر، وكذلك
   )٢(.اللقلق

كتابیا اإلدارة لھذه االوقاف ُتحدد في البدایة شفھیا ولیس وكانت أوجھ االنفاق و
إنھ بسبب االخطاء والمغالطات التي كانت تحدث غالبا فقد َدعت الحاجة إلى  رغی

والتي كانت  )٣(كتابة شروط الوقف، فكان ذلك سببا لظھور ما یعرف بـ الوقفیات 
مؤسس الوقف ولقبة وثائق أو سندات خاصة بأصحاب الوقف ُیذكر بھا اسم بمثابة 

وأموال الوقف وأوصافھ ومصدره واألعمال التي سیصرف فیھا، وكانت ھذه 
  )٤(.الوقفیات ُتكتب أمام شھود و تسجل في دفاتر القضاء لتكتسب الصفة الرسمیة

تمیزت الوقفیات من حیث مادتھا الخام بانھا في الغالب تكتب على الورق او 
على مواد صلبھ مثل الحجر  دونتدھا قد الجلد، ولكن في حاالت قلیلة جدا نج

ولو االعالن واالعالم إلى  نقشھا على مواد صلبة فيحیث یرجع الرغبة  ،والرخام
حیث  ،على جزء بسیط من مضمون الوقفیات األصلیة المسجلة على الجلد او الورق

 المسجلة اتكانت كتابات ھذه الوقفیات الحجریة والرخامیة تمثل النص للكامل للوقفی
وكانت تنظم وتكتب بعد  ،)٥(اغلب االحیان فيعلى الورق او الجلد أو ملخصا لھا 

  )٦(.المباني الموقوفة علیھاب وتوضع في اماكن ظاھرةتأسیس الوقف بفترة قصیرة 

                                                           
  .٤٤٤-٤٤٣ صالجزء األول ،  نیة،العثما، الدولة الشناويعبد العزیز   )١(
  .٦٥، ص » تركیا فيوقاف ألا« ،سھیل صابان  )٢(

(3) Osman Gazi Özgüdenli, «Vakfiye Maddesi الوقفیة   », s.465. 
(4) Mehmet Şeker, «Vakfiyelerin Türk Kültürü Tarihi»,s. 250. 
(5)  Halim Baki Kunter, «Türk Vakıfları», s. 116. 

الورقیة ، على سبیل المثال الوقفیة وقفیةاكثر من  واحدة في العصر العثمانياللمنشاة أن ل وجد أحیانا
وجد ملخصا ، الخاصة بدار امارة بایزید باشا بمدینة اماسیا والمحفوظة بأرشیف رئاسة الوزراء 

  :انظر.لھا منقوش على الحجر بالمنشاة 
Ali Yardım, Amasya Kaya Kitabesi, Beyazit Paşa İmareti Vakfiyesi, Ankara 2004. 
(6) Osman Gazi Özgüdenli, «Vakfiye», s. 466. 
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٣ 

وقد َعرف األتراك ھذا النوع من الوقفیات المنقوشة على مواد صلبھ قبل العصر 
صر السالجقة في بالد األناضول حیث العثماني حیث ظھرت نماذجھا األولى في ع

م على سطح ١٢٧١/ھـ٦٧٠ة المدرسة البرجیة بسیواس ُنقشت بعض أسطر وقفی
أما عن نماذجھا  )٧(. األروقة التي تقع في الجانب االیمن من صحن ھذه المدرسة

األولى في العصر العثماني فتعتبر وقفیة دار إمارة یعقوب جلبى بمدینة 
أول وقفیة حجریة تصلنا من ھذا العصر، یلیھا التي ظھرت م  ١٤١١/ھـ٨١٤كوتاھیا

   )٨(.م١٤١٨/ ھـ٨٢٠بدار إمارة بایزید باشا بمدینة أماسیا

على مواد صلبة حتى نھایة كتاباتھا استمر ظھور مثل ھذه الوقفیات التي نقشت 
بمتحف  ومنھا مجموعة اللوحات الوقفیة موضوع الدراسة ،العثمانيالعصر 
 من خالل الدراسةھذا  نتناول .ألول مرةیتم دراستھا وتحلیلھا لتي وا )٩(طوبقابى

ترجمة للنصوص الكتابیة لھذه  ویتناول الوصفیة الدراسةقسم قسمین األول وھو 
 إلى اللغة العربیة لمعرفة مضمونھا، والقسم الثاني العثمانیةالتركیة الوقفیات من اللغة 

 ھا، معرفة أماكناللوحات العام لھذه كلشلا دراسة یتناولو التحلیلیة الدراسةوھو 
اللغة والخط ،، شروط تحقق الوقف بھا، العناصر الزخرفیة التي تزینھااالصلیة

  . باإلضافة الى تحلیل مفصل لمضمون كتابات ھذه الوقفیات،المسجلة بھا

  : )١٠( الوصفیة الدراسة: القسم األول

   ٧٢: رقم الوقفیة وفقا لسجل المتحف، ١وقفیة رقم 

سم، وقد سجلت كتابتھا  ١٣٥× ٧٥ذه الوقفیة من الرخام االبیض یبلغ أبعادھا ھ
بالحفر البارز بخط التعلیق داخل ثالثة عشر بحر كتابي مستطیال الشكل، تمیزت 

  كتابات البحر السفلى بانھا زینت بشكل وریدة سباعیة البتالت 

  الوقفیة نص  السطر
ىجبیك یوز سكسن یدى تاریخنده قوزبك .١  
اوالن بھلوان الحاج حسن اغانكاشى ب .٢  

نطجىجاغلو اندرون ھمایونده خانھ خاصده  .٣  

                                                           
(7) Gönül Çantay, «Türklerde Vakıf»,s.149. 
(8) Mehmet Şeker, «Vakfiyelerin Türk Kültürü Tarihi»,s.250. 
(9) http://www.ottomaninscriptions.com/information.aspx?ref=list&bid=1265&hid=5006,5-
11-2016 

ھذه ، تضمنت مسجلة باللغة التركیة العثمانیة وقفیة رخامیة ثالث عشر اكثر منیضم ھذا الفناء 
قصر على بعض أقسامھ المعماریة والتي بلغ الوقفیات الموقوفة من قبل العاملین بال فقط الدراسة

  .، وسوف یتبع ھذه الدراسة دراسة اخرى مكملة تتناول دراسة الوقفیات الباقیةعددھا ست وقفیات
)١٠(

 نھایة في المسجل والتاریخاوال  تتناولھ التي مضمونھاتفاق ال وفقا بالبحث الوقفیات ترتیب تم   
  .ثانیا الوقفیة
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٤ 

ون حسبھ �چدر روحیبحافظ على اغاسى  .٤  

 وتوسال لروح محمد علیة السالم بھر سنھ .٥

ون اوجاغھ بیك غروشچمولود شریفى قرائت ای .٦  

 وقف ایدوب اون یدي قیھ شكر سكز قیة شربت .٧

افندیھ اون غروش وامامجى ومقدار كفایھ عواد اغا .٨  

 ودورت نفر خدامھ اون ایكى غروش وجامعھ التى قیھ .٩

ل وضعى شرطیل وقووشھ دحى بر قندسشمع ع.١٠  

  جاغنھ هللا امانیتدروى اجقلمشدر قوزبك.١١

  نقصان ایتدرمیھ سزوبرینى تنزیل  جبو شرطلردن ھی.١٢

  م غره ١٢١١سنھ .١٣

  

  )١١( ترجمة الوقفیة  السطر 

اس قسم وقف رئیس أ  ١١٨٧تاریخ  في .١   البنات ُحرَّ

  غا أالحاج حسن  ابنبھلوان  .٢

حافظ وظیفة  في السلطانيندرون ألالخاصة با بالغرفةعلى روح العامل  .٣
   الحقیبة

  في ذلك وأجره على هللا  على أغا وثوابھحافظ  .٤

  كل سنة  في  ھنأب ،محمد علیة السالم النبيومتوسال بروح  .٥

 للقسمصرف الشریف یُ  النبوي المولد فيالكریم رآن الق من أجل قراءة  .٦
  روشق ١٠٠٠

  قیھ شربات  ٨ ،سكر  ةقی ١٧ .٧

  وروش ق ١٥وإلمام القسم  ،وكمیة كافیة من البخور .٨

   ھقی ٦، وللجامع العاملینربعة من ألروش ق ١٢ .٩

  الشروط ھذهوقد وضعت  ،قسمللأخر  و قندیل ،من شمع العسل .١٠

اس سم وُعھد بتنفیذھا للعاملین بق  .١١   البنات  ُحرَّ

  زاد علیھاالشروط وال یُ  ھذهمن  يوال ینقص أ .١٢

  ١٢١١  سنھ حرممُ  اول  .١٣

  

  
                                                           

)١١(
  .الوقفیات من قبل الباحث یعجم تم ترجمة نصوص  
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٥ 

   ٥١: رقم الوقفیة وفقا لسجل المتحف ، ٢وقفیة رقم 

سم، وقد سجلت كتابتھا  ١٤٥× ٧٢ھذه الوقفیة من الرخام االبیض یبلغ ابعادھا 
كتابي غلب علیھا الشكل بالحفر البارز بخط الثلث الجلي داخل ستھ عشر بحر 

وقد تمیزت قمة ھذه . حیث تمیز باتخاذه شكل ربع دائرة المستطیل اال البحر العلوى
  .اللوحة بانھا على ھیئة نصف دائرة وقد زخرفت واجھتھا بأوراق األكنتس

  الوقفیة نص  السطر

  صاحب الخیرات والحسنات .١

  بیك ایكیوز یكرمى یدى تاریخنده اوجاقده اوجنجى .٢

  كن مرحوم ومغفور لھ ویران شھرلى صارى محمد اغاای .٣

  وبرادرى حسین اغانك روحیحون حسبھ �  وتوسال لروح .٤

  ونچمحمد علیة السالم بھر سنة مولود وبر ختم شریف قرائت ای .٥

  اوجاغھ بیك غروش وقف ایدوب نماسندن اون بش قیھ الوان .٦

  فشكر ومولود شریف قرائت ایده نھ اون غروش وختم شری .٧

  ایده نھ بش غروش خدمت عشرى وخوان ایدنلره اون غروش وجامع .٨

  ىچقوزبكقبوسى قرشوسنھ بر قندیل وضع اولنھ وثلث مالنھ كرده لى  .٩

  صارى  ابراھیم اغایى واصى  مختار ایدوب او دحى ثلثدن باقى قالن .١٠

  یدییوز غروش حسبھ �  اوجاغة وقف ایدوب ونماسندن وقت الصبحدن .١١

  قوران عظیم تالوت ایجون التى عدد جوز وقف اولنمشدر ماھیھصكره  .١٢

برر غروش وظیفھ ویرلھ  سنھ ومتولیھ اون بش غروش ویرلھ ایكى  .١٣
  سندن

بھر سنھ ھرنكھ باقى قلوب ایلھ اصل نقوده ظم اولوب وخیرات سائره  .١٤
  یھ

  اوجاغھ امانتدر بو شرطلرین یلرچقوزبكصرف اولنھ هللا تعالى  .١٥

  م ١٢٢٨ینى تبدیل ونقصان ایتدرمیھ سز سنھ برج ھی .١٦

  

  ترجمة الوقفیة  السطر 

  والحسنات  الخیر اصاحب .١

اس البناتبقسم  بوظیفة من الدرجة الثالثة عملھماأثناء  ١٢٢٧سنة  في .٢    ُحرَّ

  أغامحمد  صاري من أھل المدینةالمرحوم والمغفور لھ   .٣

ومتوسلین  في ذلك،هللا لروحھما وأجرھم وثوابھم على  أغا وأخیة حسین .٤
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٦ 

  بروح 

كل مولد  في القرآن الكریمختم من أجل وقفا أقد  علیة السالم،محمد سیدنا   .٥
  شریف

  من  ةقی ١٥ومن الفائض  قروش، ١٠٠٠ .٦

 قروش، ١٥المولد الشریف القرآن في لقارئيویصرف  الحلوى المختلفة، .٧
  ولخاتم القرآن  

  وُیوضع بالمسجد قروش، ١٥روش، وللمنشدین ق ٥ .٨

حارس قسم البنات على ثلث مال ھذا الوقف  قندیل ویعینأعلى المدخل  .٩
  )١٢(كره ده  ُمَقاَطَعةمن 

  المتبقي ومن الثلث األخر  أغا كواصى،براھیم إ صاري  .١٠

ومن الفائض  ،ذلك هللا فيقسم مبتغیا وجھ الروش على ق ٧٠٠ُیصرف  .١١
  بعد صالة الصبح 

   هقدر زاء من القرآن العظیم وراتبعدد ستة اجتالوة یتم إیقافھ على  .١٢

 والمتبقي من ھذه قروش، ١٥لمتولي الوقف سنویا  وُیصرف ،قرش ١ .١٣
  األموال الموقوفة 

  الخیر  أوجھوفى جمیع  سنة،صل الوقف كل أرد إلى یُ  .١٤

منھ، ھذا الوقف في رعایة هللا وُعھد بتنفیذه وفقا لھذه الشروط  ُیصرف .١٥
اس البناتالمذكورة إلى العاملین بق   سم ُحرَّ

  ١٢٢٨ سنھ حرمالشروط وال یزاد علیھا مُ  ھذهمن  أيینقص  حیث ال .١٦

  

   ٥٣: رقم الوقفیة وفقا لسجل المتحف ، ٣وقفیة رقم 

وقد سجلت كتابتھا  ،سم ٨٠× ٦٠ھذه الوقفیة من الرخام االبیض یبلغ ابعادھا 
اضالعھا الجانبیة بالحفر البارز بخط التعلیق داخل ثماني بحور كتابیة، تمیزت 

كما تمیز البحر الكتابي السفلى بزخرفتھ من على  ،باتخاذھا قمة شكل عقد مدبب
  .الجانبین بغصنین یشبھا اغصان الزیتون 

  الوقفیة نص  السطر 

  باعث عالمت سفرلى كتخداسى كتخذاذاده سعید بك رمضان شریفده .١

تھ ده ایكى قوغوشده بكلك صفره لره كالن طعام سكزر صحان اولوب ھف .٢
  شر قدایف

ون فضلھ چوبھر افطار برر طابھ یمورطھ وطعاملرى نفیس اولمق ای .٣

                                                           
  .ھي إحدى مقاطعات محافظة مدینة بولو بمنطقة البحر األسود في تركیا  )١٢(
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٧ 

  وقفدن یوز طقسان 

غروش خصكى یھ بشكیر غالمى مغرفتیلھ ویرلمسنى مشروطھ قیلوب  .٤
  ل ودوردرچوھر بر صفریھ بشر وقیھ ر

ون میز مومى الیھ دخى نقوده چوقیھ اشربھ واوجر وقیة زیتون النمق ای .٥
  فھ بشیوز غروش ضم ایلیوبوق

شویلھ شرط قلنمشدركھ بو ایكى صفره انجق رمضان شریف مصارفنھ  .٦
  قدرتى اولمیوب وبر كدكده بولنمیوب

عجزى اوالن اغوات قرنداشلریمزه اطعام ایتدیرلمھ سنھ ضابطان وقف  .٧
  دقت  ایدوب وسفرلى كتخداسى

دیكى شرط اوزره  یرنده وحجره ده محفوظ اوالن دفتر وقفلرده تظام ویرل .٨
  ١٢٢٤دستور العمل طوتیلھ 

  
  ترجمة الوقفیة  السطر 

غرفة أھل الحرف والفنون باألندرون  وكیل بك سعید صاحب الخیر وقفَ أ .١
  الشریف  شھر رمضان في ،السلطاني

وفى  أَْصُحن،عدد ثمانیة بھذه الغرفة موائد الطعام الموجودة على   .٢
    فُ مرتین حلوى الَقطائِ  األسبوع ُیصرف

 على الموائدطعمة ألاباقي تكون  وكي المذاق،بیضة طیبة  وفى كل إفطار .٣
  ١٩٠زیادة من المال قدرھا  للوقفصص فقد خُ ألذ وأطعم مذاقا 

على كل  ولكى یوضع لفتى البشكیر او الِمْنَشَفة،صرف روش بشرط أن تُ ق .٤
  ٤وقیات مربى و ٥من ھذه الموائد  مائدة

زاد مقدار من یتون كما ھو موضح بالوقف یُ وقیات ز ٣و بھشرأوقیات  .٥
  روشق ٥٠٠ هالمال للوقف قدر

مع العلم بأن ھاتین المائدتین  الوقفیة، تنفذالشروط  ھذهضوء  وعلى .٦
  على مصاریف شھر رمضان المعظم یملكون المقدرةطعام من ھم ال إل

غرفة أھل  لوكیلوفى المكان المخصص  األغاوات،والفقراء من إخواننا  .٧
  حرف والفنونال

 المبینة ُتحفظوعلى الشروط  لحفظ دفتر األوقافوفى الحجرة المخصصة  .٨
  . الوقفیة وفقا لقانون العمل المعمول بھ ھذه

  ١٢٢٤سنھ 
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٨ 

   ٦٠: رقم الوقفیة وفقا لسجل المتحف ، ٤وقفیة رقم  

وقد سجلت كتابتھا  ،سم ٥٠× ٦٠ھذه الوقفیة من الرخام االبیض یبلغ ابعادھا 
 ،البارز بالخط الثلث داخل اربعة بحور كتابیة یغلب علیھا الشكل المستطیل بالحفر

. تمیز كل بحر كتابي بانھ ینقسم الى شطرین یفصل بینھما ورقة تشبھ ورق الرمان 
  .تمیزت االطراف السفلیة للوحة بان بھا اثار تھشیم

  الوقفیة نص السطر

باعث تحریر وقف نامھ اولدركھ  .١
  اشبو بیك

اوتوز بش سنھ سى ماه  ایكى یوز
  جمادى االخرین

یدنجى كونى حرامى ھمایوندن  .٢
  كیالر

قمھ الحاجھ قمرشاه خاتون چطرفندن 
  وقف نك

ب آشریفى المق اوزره دوالب  .٣
  اوجاغنك 

ون بدر چنفراتنلرك طعامیھ سنى ای
  جھان

حرام ھمایون اغالرندن محمود اغا   قلفنك یدیلھ دورت یوز غروش .٤
  ١٢٣٥مشدر یدیلھ تسلیم اولن

  
  ترجمة الوقفیة  السطر 

   ١٢٣٥سنة لشھر جمادى األخر  في النحو،رر ھذا الوقف على ھذا حُ  .١

ة المؤن غرفةالسیدة المتخرجة من  وقفتأ الیوم السابع من ھذا الشھر في .٢
    هالحاجة قمر شا السلطانيم یالحر بدائرة

  إلطعام العاملین بقسم المیاه بالقصر  .٣

السیدة بدرجھان ھذا الوقف وسلمتھ بیدیھا لـ  َتسلمت وقد روش،ق ٤٠٠ .٤
  .١٢٣٥دائرة الحریم السلطاني أغاوات  أغا أحدمحمود 

   ٥٦: رقم الوقفیة وفقا لسجل المتحف ، ٥وقفیة رقم  

وقد سجلت كتابتھا بالحفر  ،سم ٨٠× ٨٠الوقفیة من الرخام االبیض یبلغ ابعادھا 
وقد تمیز  ،بیة  یغلب علیھا الشكل المستطیلالبارز بخط الثلث داخل ستھ بحور كتا
تمیزت بعض اطراف اللوحة السفلیة بوجود . كل بحر كتابي بانھ ینقسم الى شطرین

 .اثار تھشیم 

  لوقفیةانص   السطر 

  حرام ھمایونده مرحومة .١
  ومغفوره

  بنبھ قلفھ نك مالندن بدرجھان

  اودون عنبارى اوجاغي  قلفھ ومحمود اغا معرفتلریلھ .٢

  التمش غروش واماملرینھ قرق غروش  ون درتیوزچعامیھ لرینك ظمیط .٣



  ١٩ اد ا ر اب ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٩ 

وجامع شریفلرینھ موم بھا  .٤
  سیجون اوج

  یوز غروش جمعا سكزیوز غروش

  اغاسى اولنلر متولى نصب   وقف اولنمشدر وخستھ لر .٥

مزبور اشبو ومحلھ شرح وقید اولندى   اولنوب موقوف اوالن مبلغ .٦
  ١٢٣٥سنھ 

 
  ةترجمة الوقفی  السطر 

 ،بنبھ السلطاني السیدةم یالحر دائرة فيوالمغفور لھا  المرحومةمن مال  .١
  بدرجھان كل من السیدة  شرافأوب

  الحطابین بالقصر السیدة بنبة على قسم اغا أوقفت محمودو .٢

والئمة ھذا القسم  قروش، ٤٦٠ العاملین بھذا القسم زیادة طعاممن أجل  .٣
  روش  ق ٤٠

قروش للشمع، وقد  ٣٠٠صرف یالشریف  المسجدلزیادة بھاء وإضاءة وِ  .٤
  قروش  ٨٠٠بلغ مقدار الوقف جمیعھ 

  ویتولى أمر ھذا الوقف مسئول قسم المرضى  .٥

  .١٢٣٥رح وقید ھذا الوقف على النحو المذكور بھذا اللوح سنة وقد شُ  .٦

  
   ٧١: رقم الوقفیة وفقا لسجل المتحف ، ٦وقفیة رقم  

سم، وقد سجلت كتابتھا  ١٠٠× ١١٥بیض یبلغ ابعادھا ھذه الوقفیة من الرخام اال
  .بالحفر البارز بخط التعلیق داخل ثمانیة بحور كتابیة یغلب علیھا الشكل المستطیل

  لوقفیةانص   السطر 

دار السعادة الشریفة اغاسى دولتلو محمد عارف اغا حضرتلرینك منقبئھ  .١
  سعادت والدت

غوشنھ سكز بیك ایكیوز اللى ون تبرداران خاصھ قچحضرت نبوى قرأیت .٢
  غروش وقف

ایتمش وبھر سنھ حاصل اوالن نماسندن قرق غروش شیخ افندى یھ وقرق  .٣
  غروش

مولود خوانھ وقرق غروش قغوش مزكور امامى افندى یھ ویكرمى بش  .٤
  غروش ختم ایدن افندى یھ

واوتوز غروش قراَ افندى یھ واللى غروش عشر خوان افندیلره واللى  .٥
  متغروش خد

ایدن خدمھ لره ویكرمى غروش كتابت ایدن افندى یھ واوتوز غروش  .٦
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١٠ 

  متولى یھ اعطا

  اولنمق اوزره مشار الیھ حضرتلرى شرط ایتمش اولدیغى معلوم اولمق .٧

  فى غره رجب ١٢٦٨ون اشبو محلھ قید وشرح ویرلدى سنة چای .٨

  
  ترجمة الوقفیة  السطر

 السلطاني بالقصررة الحریم  رئیس العاملین بدائ أغا محمد عارفأوقَف  .١
  ذكرى مولد  في

 القرآن الكریم قراءةمن أجل قسم حاملي الفؤوس حضرة سیدنا محمد على  .٢
  روشق ٨٢٥٠

 ٤٠ القسم وشیخ لروش ق ٤٠یصرف  )١٣(ومن الزیادة السنویة للوقف   .٣
  روش ق

 ولخاتم القرآن  ،روشق ٤٠مام القسم المذكور إلو ،النبويالمولد  فيللمنشد  .٤

 القرآنشر عُ  ه قارئيروش للسادق ٥٠ للُمْقِرئ،روش ق ٣٠و  قروش ٢٥ .٥
  روش للفراشین ق ٥٠و

  لمتولي الوقفروش ق ٣٠روش للكاتب و ق ٢٥و  .٦

  لیھم إالمشار ه صرف ھذا الوقف للسادن یُ أشترط ویُ  .٧

  ١٢٦٨أول رجب سنة  فيبھذا اللوح  شرحھ وقیدهوعلى ھذا النحو تم  .٨
  

  .التحلیلیةالدراسة :  الثانيلقسم ا

تمیزت الوقفیات بانھا جمیعا صنعت من مادة الرخام وقد : للوقفیات الشكل العام
غلب علیھا الشكل المستطیل وجاءت كتابتھا بارزة عن االرضیة داخل بحور كتابیة 

كما . بخطى الثلث والتعلیق العثمانیةالتركیة من شطر واحد او شطرین مسجلة باللغة 
حیث تألفت  العام فیات بأن كتاباتھا جاءت متشابھة من حیث السیاقتمیزت ھذه الوق

 بذلك وھى والخاتمة والمتن المقدمة وھى الكتابة في رئیسیة اقسام ثالثكل وقفیة من 
 تضمنت المقدمة )١٤(.العصر نفس الى تعود التي الورقیة مثیلتھا مع تشابھت قد تكون
 ثم صرفھ وطبیعة الموقوف المال طبیعة تضمن المتن. ووظیفتھ الوقف صاحب اسم

  بالوقفیات المذكورة الشروط تنفیذ على تؤكد عبارات تضمنت الخاتمة. الوقف إدارة
  .شیئا منھا ینقص او یزاد او یغیر ال بان

                                                           

قد یكون ، قد یكون المقصود ھنا الوقف نفسة الموقوف من ریعة الصرف على ھذا القسم  (١٣) 
   .أراضي او غیرھا

(14) Osman Gazi Özgüdenli, « Vakfiyeالوقفیة  »,s. 466. 
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١١ 

 وجدنا طوبقابى لقصر المتكررة الزیارات اثناء :الوقفیات ھذه وضع اماكن
رخام والحجر وكذلك من البالطات من ال الرخامیة الوقفیات ھذه لمثل مشابھة نماذج

 المعماریة لألقسام الداخلیة جدرانالجوانب المداخل وكذلك على  على مثبتةالخزفیة 
 اللوحات ھذه نأب القول الى یدفعنا الذى االمر ،)١٥(القصر منھا یتألف الذى المختلفة
مداخل   على ومثبتة معلقة االصل في كانت بالقصر الثاني بالفناء المحفوظة الرخامیة

 واضح بشكل اسمائھا ذكر والوارد القصر منھا تالف التي المعماریة االقسام جدرانو
او  والترمیمات التجدیدات مثل ألخر او لسبب إنھ إال ،الوقفیات بكتابات وصریح

 من نوع أوجدعلى فترات زمنیة مختلفة  اقسام القصر بعض لھا تعرضت الھدم الذى
 حفظھا الى ادى الذى االمر اخرى مرة األصلیة نھااماك إلى إعادتھا في الصعوبة

  .القصر افنیة بأحد

 أن بجب شرائطلھ  العقود من الوقف مثل غیره: بالوقفیات الوقف تحقق شروط
 ال التي الوقف واركان ،والنفاذ الصحة شرائط  وھى شرعا، وجوده لتحقیق توجد
 لكل وكان ،)١٦( الصیغةو علیة والموقوف والموقوف الواقف ھي اربعة بھا اال یكون
 ان نجد الوقفیاتھذه   كتابات في ورد ما على بالتطبیق. واحكاما شروطا منھا

  :وقد جاءت على النحو التالي  ،قد تحققت  االركان االربعة

 من لجھة بإرادتھ حبسة الذى المال او الوقف صاحب وھو الواقف: االول الركن
 وصحة التربع أھلیة الواقف في ویشترط وعینھم حددھم لجماعة او البر جھات
  . الواقفین اصحابھا اسماء الست الوقفیات كتابات تضمنت وقد ،عبارتھ

 الواقف ملك یكون ان الموقوف في الفقھاء اشترط وقد الموقوف:  الثاني الركن
 في ورد ما وھذا ،فیھ الغیر حق یتعلق ال وان ،فیھ مأذونا ،مجھوال غیر ومعلوما
 الوقفیة في الوارد والعیني النقدي الوقف بین ما تنوع والذى ستال الوقفیات كتابات

  .٤،٥،٦ رقم الوقفیات في الوارد فقط النقدى الوقف او ١،٢،٣ رقم

 أن: منھا شروطاً  في الموقوف الفقھاء اشترط قدو علیة الموقوف: الثالث الركن
ُ  اً نفع ـھیعل الموقـوف كـونی وأن حكمـاً، أو  حقیقة للتملك أھالً  كونی  ھیف مأذونا

 ال جھة علي الوقف كونی وأن معلومة، ھایعل الموقوف الجھة تكون وأن اً،یشرع
 ما كتاباتھا تضمنت حیث جمیعا الوقفیات ھذه على الركن ھذا انطبق وقد ،)١٧( تنقطع
  .علیھم الموقوفة االماكن اسماء الى یشیر

                                                           
)١٥(

لى االن على جانبي مدخل وكذلك على الجدران الداخلیة بقسم إل الوقفیات الرخامیة المثبتة مث  
 .حاملي الفؤوس بالقصر

)١٦(
   .٤٧ص، »ةیالوقف األختام« ،سعد عاطف 

)١٧(
  .٢٥ - ٢٣،ص »الوقف داتییّ تق« ، سعد عاطف:انظر   
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١٢ 

 التسبیل على یدل لما الوقف ینعقد ،مكانھا یقوم ما او الوقف صیغة: الرابع الركن
 وسبلت كحبست الصریح والقول ،كنایة او صریحا اما والقول فعال او قوال والتحبیس

 كان الحبس على یدل ما بھ یقترن ان على كتصدقت الصریح غیر والقول ،ووقفت
. )١٨( یوھب وال یباع ال ان على تصدقت یقول كان بقید یقید او تنقطع ال جھة یقول

 وصریحة واضحة صیغة على اشتملت بانھا جمیعا الست لوقفیاتا كتابات من یتضح
  . ایتمك او وقف اولنمق وھى بمعنى وقف وقف فعل ووھ الوقف في

من العناصر الزخرفیة اال في  ھذه اللوحات الوقفیةخلت : العناصر الزخرفیة
القلیل منھا والذى اقتصر على اوراق االكنتس التي تزین االطارات العلویة لبعض 

لوحات او اوراق رمان واغصان تشبھ اغصان الزیتون تزین البحور الكتابیة او ال
تفصل فیما بینھا، حیث كان العنصر الكتابي ھو الغالب على غیره من العناصر 

  . الزخرفیة وھذا یتفق مع ما استخدمت من اجلھ

بان كتاباتھا اللوحات الوقفیة  تمیزت ھذه : المسجل بھا الوقفیات والخط اللغة
العثمانیة، حیث جرت العادة أن تكون لغة الدولة المستخدمة فى التركیة دونت باللغة 

ومثال على  ،المكاتبات الرسمیة ھي نفس اللغة التي استخدمت في كتابات الوقفیات
ذلك العصر السلجوقي حیث نجد ان اللغة الرسمیة فى المكاتبات كانت الفارسیة 

ت الوقفیات العائدة لھذا العصر كانت العربیة والعربیة ولھذا السبب نجد ان كتابا
والفارسیة وإن كانت الوقفیات السلجوقیة المسجلة باللغة العربیة اكثر عددا من 

في عھد والیة اإلمارات التركیة نجدھم اتبعوا النظام السلجوقي واستخدموا . الفارسیة
بتداء من فاالعثمانیة  أما الوقفیات. اللغة العربیة والفارسیة ایضا في كتابات وقفیتھم

م قد نظمت وكتبت باللغة العربیة واستمرت على ھذا النحو حتى ١٤منتصف القرن 
 ھـ ٩٦٠م، حیث اصدر السلطان العثماني سلیمان القانوني سنة ١٦منتصف القرن

، )١٩( م فرمان بترجمة الوقفیات السلطانیة إلى اللغة التركیة العثمانیة١٥٥٢:١٥٥٣/
لم یعنى إقصاء اللغة العربیة ولكنھا ظلت تظھر الى جانب اللغة غیر أن ھذا األمر 

بل نجد في بعض الوقفیات التي نقشت على جدران الجوامع  العثمانیة التركیة
   )٢٠(. العثمانیة انھا سجلت باللغتین العربیة والتركیة العثمانیة معا

 فكان من،الز مع وتغییر تنوع فقد اللغة ھذه في المستخدم الخط نوعیھ عن اما
 والتعلیق والرقعة والنسخ الثلث ھو الوقفیات في المستخدم الخط انواع اكثر

وھذا ما یتضح في نوعیة الخطوط التي سجلت بھ ھذه الوقفیات حیث  ،)٢١(والدیواني

                                                           
)١٨(

  .٤٩ ص، »ةیالوقف األختام«،  سعد عاطف 
(19) Ekrem Tak, Diplomatik Bilimi Bakımından XVI.-XVII. Yüzyıl Kadı Sicilleri, s.191. 
(20) Mehmet Şeker, «Vakfiyelerin », s.251. 

حیث نقش جزء والمثبتة بشاذروان الجامع  م١٥٩١:١٥٩٢ / ھـ ١٠٠٠مع بالى باشا جا وقفیةمثل 
  . خر باللغة العربیةألوالجزء ا العثمانیة التركیة منھا باللغة

(21)  Ekrem Tak, Diplomatik Bilimi Bakımından XVI.-XVII. Yüzyıl Kadı Sicilleri, s.191 
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١٣ 

اخرى بخط الثلث  وقفیاتوثالث ) ١،٣،٦لوحة (بخط التعلیق  وقفیاتسجلت ثالث 
  .)٢،٤،٥لوحة (

  : ت مضمون كتابات الوقفیا

 .أسماء األماكن الموقوف علیھا الوقفیات -
 .الواقفین وألقابھم الوظیفیة -
 .أوجھ اإلنفاق -
 .نوعیة الوقف -
 .الوحدات النقدیة والمقاییس المستخدمة -
 .المسئولون عن تنفیذ الوقف وماھیتھم -
 .بالوقفیات الواردةطریقة التاریخ  -
  :األماكن الموقوف علیھا الوقفیاتأسماء  -

ھذه الوقفیات بأنھا جمیعھا جاءت موقوفة على األقسام یتضح من دراسة 
. المعماریة المختلفة الذى تألف منھا قصر طوبقابى وعلى العاملین داخل ھذه األقسام

م بین ١٤٨١-١٤٥١عھد السلطان محمد الفاتح  یرجع تشیید قصر طوبقابى الى
یین لمدة م وقد ظل ھذا القصر مقرا إلقامة السالطین العثمان١٤٧٨-١٤٧٢ سنوات

ساسیة ھما أقسام أمن الناحیة المعماریة من ثالث تألف القصر  )٢٢( .قرونربعة أ
ویقصد بھ أبنیة القسم الداخلي،  ندرونألاویقصد بھ أبنیة القسم الخارجي، البیرون 
 رئیسیة البابأبواب  یؤدى إلى ھذه األقسام الثالثة ثالث. أي دائرة الحریم  والحرم

 وھو یفتح على الفناء األول أو الباب السلطاني اب الھمایونىرف باسم الباألول عُ 
، دار الخزانةالفرن،  المستشفى، مباني الخدمة بالقصر مثلالذى ضم  بالقصر
وھو  الثانيالباب  )٢٣(.وغیرھا  الدیوان القدیم ودوائر البنات ،قسم  المیاه ،الضرب

او میدان  میدانيباسم اآلى  المعروف الثاني بالقصرباب السالم وھو یفتح على الفناء 
وقد ضم ھذا الفناء مجموعة من ، )٢٤(الكبرى االحتفاالت كانت تقام بھحیث االحتفال 

 مقر ،الدفتر خانة او دار السجالت ،المطابخ،المخازن المتمثلة فىالبیرون  أبنیة
للمالبس الخدم السود ومخزن للخیم ومخزن  لرئیسمسكن خاص  ،السلطانيالدیوان 
باسم باب السعادة وھو ُعرف  الباب الثالث )٢٥(.طبرداریة أو حاملي الفؤوسوقسم لل
الفناء الثالث الذى ضم دائرة الحریم، قاعة العرش، دائرة البردة النبویة  لىإیؤدى 

الشریفة وغرف األندرون وھى الغرفة الكبیرة والصغیرة، غرفة الدوغانجى أو غرفة 
انة، غرفة المؤنة وغرفة السفرلى أو الصقارین ورعاة طیور الصید، غرفة الخز

                                                           
  ٢٩٨ص تاریخ الدولة العثمانیة، ،یلماز أوزتونا  )٢٢(

(23) İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı, s. 21. 

  ٢٩٩تاریخ الدولة العثمانیة، ص  ،یلمازأوزتونا  (٢٤) 
(25) İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı, s. 22. 
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١٤ 

الفناء الثالث إلى وكان یمر من  )٢٦(.غرفة أھل الحرف والفنون والغرفة الخاصة
مثل جوسق روان والصفة وبرج  والمبانيعددا من الجواسق  ضم الفناء الرابع الذى

 ھالخاصة وقوانین األقسام تشكیالتھ ھذهمن وكان لكل قسم  )٢٧(،وغیرھا الالالباش 
 احتراممجبورین على  وعائلتھوكان السلطان  ،بھظام تعلیم ومصطلحات خاصة ون

  )٢٨(.المتبعة بھذه األقسامالقواعد  ھذه

  : الوقفیات الموقوف علیھا ھذه  بالقصر األقسام المعماریة الخدمیة

 ىچقوزبك. ٢، ١ورد ذكر لھذا القسم بكل من الوقفیة :اوجاغىقوزبكچى 
 بمعنىكوز أو قیز ( ىچقوزبكمن كلمتین األولى مصطلح تركي مؤلف  اوجاغى

أصلھا اوجاق حارس البنات، والثانیة أوجاغى  أي) حارس بمعنى ىچبكبنت، وكلمة 
، وقد َحملت ھذه الكلمة الیھا فقلبت الكاف إلى غین اإلضافة التركیةیاء  الحاقوتم 

 فیھشعل فخ وتُ المكان المعد من الطین او القرمید الذى تنعدة معانى فھو یطلق على 
اُطلق على  مكان واحد، ثم فيیتواجد أفرادھا  التيالجماعة كما یطلق على  النار،

صناف جند السلطنة الذین أللقبا العصر العثماني  في، وأصبح رباب الحرفأمجتمع 
ویقصد بھذا المصطلح  بالوقفیة  )٢٩(.تشكلت منھم القوات العثمانیة البریة والبحریة

اسككل قسم او  فرقة  بجوار ا القسم مكانا ھذ كان یشغل .بقصر طوبقابىالبنات  ُحرَّ
ھ ریخأویرجع ت ،ولكنھ غیر موجود حالیا بالقصرول ألبالفناء ا ضرب السكةباب دار 
عھد السلطان محمد الفاتح،  فيكرت ذُ  التيإلى إحدى الروایات  االسمھذا ب وتسمیتھ

فتم القبض  من القصر بوالھرالحریم دائرة   جواريذات یوم  حاولت إحدى  بأنھ
ضرب باب دار  بجوارالجمیز  بأشجار مكان ملئ فيأحد االشخاص ِقبل   علیھا من

موظف  ھسألف ،ھالجاریة ل ھذهوسلم  بالقصرموظف باب السعادة   بإخبار، وقام السكة
أحد نشاء إن یتم أفطلب منة  ،یریدھا من السلطان التيعن المكافاة باب السعادة 

السلطان وتم  ھویقوم بالخدمة فیھ، فاستجاب لالسكة  باب دار ضرب جوارب المباني
 ة من یعمل بھذا القسم فيكانت وظیف )٣٠(.اوجاغى ىچقوزبكاسم  بناء مكان یحمل 

من یشغل ھذه الوظیفة  صبحأبحیث ثم بدأت تتغیر قلیال  القصرحمایة  ھيالبدایة 
دائرة بالسلطان ومسئول نقل وحفظ المفروشات والملبوسات الخاصة  مھمتھ ھي

وظل ھذا القسم والعاملین بھ قائما إلى أن ، التنزهوقات أ فيمسئول الخزانة و الحریم
- ١٨٣٠/ھـ ١٢٤٦سنة  حیث یذكر إنھ في،االنكشاریةلغاء وحدة إ معتم إلغاءه 

                                                           
)٢٦(

  .٣١٣ تاریخ الدولة العثمانیة، ص ،یلماز أوزتونا    
Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII.Yüzyılarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı, s.29. 

  .١٥٤ص ،»نظم الدولة العثمانیة  «محمد إیشیرلي،  )٢٧(
(28) İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı, s. 297 

  ؛ ٤٢،ص »األوقاف«؛ سھیل صابان،  ٥٣ص ، لحاتطمعجم المص ،عبد الكریم  مصطفى (٢٩) 
Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri, Cilt II,  s. 348-353. 
(30) Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri, Cilt II, s.298. 
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١٥ 

بوظیفة شخص كانوا یعملون  ٦٠لى إ ٥٠نھاء وظیفة ما یقرب إتم م ١٨٣١
    )٣١(. مناسبة لھم تخصیص معاشات وتم ىچقوزبك

وھو مصطلح تركى مشتق من  ٣ُذكر ھذا القسم بالوقفیة رقم : )٣٢(سفرلى كغوشة
االولى سفر بمعنى رحلة أو سفر، والثانیة كغوش بمعنى مكتب أو غرفة  ،كلمتین

 التيویقصد بھذا المصطلح ككل بالوقفیة غرفة أھل الحرف والفنون ،كبیرة أو مھجع
عھد  فيھا حداثإتم الغرفة بالفناء الثالث بالقصر وقد ھذه تقع  .ضمھا األندرون

 فيالغرفة  بھذهالمقیمین  األفرادوكانت وظیفة  ،م١٦٣٥سنة  فيالسلطان مراد الرابع 
 غسیل مالبسوكذلك  )٣٣( أسبوعیاالقیام بغسیل مالبس السلطان مرتین  مرألبدایة ا

 مثلصبح أبحیث  الغرفةتشكیل ھذا  اتسعندرون وترتیبھا، ثم ألاغلمان غرف 
مثل  المختلفة والصنائع الحرف یمتھنونفراد یقوم على تنشئة أ الفني الذى مكتبال

 ،قواس والسھامألصناع ا الشعراء، كمان،العازفین  ، المھرجین،الموسیقیین
إن لم یلتحقوا بغرفة الغرفة  ھذه خریجینوكان  ،والدالكین المصارعین والحالقینو

 علىكان یتم توزیعھم رفة الخاصة او غرفة الخزانة أخرى أعلى مكانة مثل الغ
 الغرفة حتى ھذه استمرتوقد  او الفرسان، وحدات الجیش المعروفة باسم السباھیة

كبر ضابط أوكان  )٣٤(.المؤنة  ةفرادھا على غرفأیع زم وتم تو١٨٣١سنة الغائھا 
 لسرايا ھو سراى كتخداسى او وكیلبھا  االنضباطبغرفة السفرلى والمسئول عن 

  )٣٥(.ھنفس

ھذه الغرفة ال تزال قائمة إلى وقتنا الحاضر وترجع عمارتھا إلى عھد السلطان   
م وتستخدم حالیا كقاعة من ضمن قاعات عرض ١٨بدایة القرن  فيأحمد الثالث 

  .المتحف 

. لقسم وھو یعنى قسم المیاه بالقصرھذا ا ٤تناولت الوقفیة رقم :دوالب اوجاغى 
 ،المسئول عن تزوید القصر بأقسامھ المختلفة بما یحتاجھ من میاهكان ھذا القسم ھو 

 ،بالفناء األول بالقصر وقد أخذ موقعا یتقدم مباشرة باب السالم على الطرف األیمن

                                                           
(31) Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri, Cilt II, s.298. 

 
 عھدوفى رواق الحمام ، بالفناء الثالث بالقصر  لغرفة السفرلى كبناء فيسیس أول تأكان (٣٢)

  :انظر. السفرلى غرفة ھذا الرواق من أجل توسعة تم ھدم ) م١٧٣٠-١٧٠٣( حمد الثالثأ السلطان
Albertus Bobovius, Topkapı Saray’ında Yaşam, s.118. 

قدم أیعتبر  وھو الغاِسلینرئیس  أي Çamaşırcı başı بـ الغرفة یلقب بھذهكبر موظف أكان )٣٣(
 في وضعھامالبس السلطان بالصابون والمسك ثم  وكانت وظیفتھ تتمثل في غسلالغرفة  هاغا بھذ

  :انظر . وحفظھا بالدوالب او حزمة  بوجھ
Reşad Ekrem Koçu, Topkapu Sarayı, s. 129 

  ١٦٠ص  »نظم الدولة العثمانیة  «محمد إیشیرلي، 
(34) İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı, s.311-313; Batuhan İsmail Kıran, Osmanlı Saray, 
Yüksek Lisans Tezi, s.201 
(35) Mustafa Alkan, « Osmanlı Devletinde Merkez Teşkilatı », s.61 
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١٦ 

وقد تألف ھذا القسم من زوج من األعین متصلة بصھاریج عمیقة ُینزل إلیھا بساللم، 
م  واألخرى ١٤٨١-١٤٥١لفاتح إحدى ھذه العیون تعود إلى عھد السلطان محمد ا

كان یتم إخراج المیاه من . م١٥٦٦-١٥٢٠تعود إلى عھد السلطان سلیمان القانوني
تدیرھا الخیول وترفع إلى خزانات الماء  التي السواقيھذه الصھاریج بواسطة 

حواض األعلى، ثم یؤخذ ھذا الماء من الخزانات لألسبلة والحمامات وأل فيالموجودة 
كان یتولى رئاسة ھذا القسم موظف یلقب بـ دوالبى وقد بلغ   )٣٦(.لقصراالستحمام با

، وكان ھذا الجناح َیتبع من آقچھ ١٨٠م  ١٦راتبة فى النصف الثاني من القرن 
عمال الحدائق بالقصر وكان المتقاعدین والقدامى  الناحیة اإلداریة قسم البستانجیة او

  )٣٧( .م راتب بعد تقاعدھم الذین أنھوا عملھم داخل ھذا القسم ُیخصص لھ

قسم وھو یعنى  ٥ورد ذكر ھذا القسم بالوقفیة  : اودون عنبارى اوجاغى 
بعد  على الجانب االیسربالفناء األول یقع ھذا القسم  . الحطابین أو الوقادین بالقصر

والعاملین  القسم منوط إلى ھذاكان  .غیر موجود حالیا ولكنھالدخول من باب ھمایون 
جلب بالسفینة إلى المیناء ویتم یُ  لجمیع أقسام القصر الذى كانیومیا  الحطببھ توفیر 

الباب  باب ُیعرف باسم رف باسم میدان الحطب على الساحل بجوارمكان عُ  في ھإنزال
إلى عنابر الحطب بالقصر ثم  یتم نقلةھذا المیدان  في، وبعد إنزال الحطب الحدیدي

او  قسم زلفلى بلطجى لرأفراد  بواسطةلمختلفة القصر ا أقساموزع على من العنابر یُ 
  )٣٨(. الدؤوباتذو حاملي الفؤوس 

تألف اسم ھذا القسم من  وقد  ،ھذا القسم ٦تناولت الوقفیة  :طبرداریة  قوشنة 
واالخرى تركیة قوش بمعنى  )٣٩(كلمتین احدھما فارسیة طبر دار بمعنى حامل الفأس 

لفؤوس، وقد استعمل خالل العصر العثماني  قسم أو جناح وھو یقصد بھ قسم حاملي ا
مصطلح أخر مرادف لمصطلح طبرداریة وھو بلطجیة وھو یعنى ایضا حاملي الفأس 

باب دار بالقصر بالقرب من  الثانيفى الفناء شغل ھذا القسم موقعا . او البلطة
وقد ، وھو ال یزال قائما إلى وقتنا الحالي بالقصر المبانيقدم أویعتبر من  ،السعادة

فى الطبرداریة  اومن البلطجیة  ما بھبعد التوسعات بعد ما ضاق على  علیةجریت اُ 
بالبالطات  ھتم رفع البناء بمقدار طابق وتم تكسیتحیث م ١٥٨٧/ھـ٩٩٥سنة 

إلى القصور العثمانیة  فيفرقة الطبرداریة بصفة عامة یرجع تأریخ  )٤٠(.الخزفیة

                                                           
(36) İlber Ortaylı, Osmanlı Sarayında Hayat, s. 53 
(37) Murat Yıldız, Bostancı Ocağı, s. 109; Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri, 
Cilt I, s. 470. 
(38) Reşad Ekrem Koçu, Topkapu Sarayı, s.17. 
(39) http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B7%D8%A8%D8%B1/ 
(40)  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı, s.434. 

 التي الھرنامةمن خالل تصاویر  ھنإال إبالقصر،  وإلحاقھ القسمالتاریخ المحدد لبناء ھذا ال ُیعرف 
المسجد الملحق بھذا  بأحد تصاویرھا م یظھر١٥٨٤سنة  فيتناولت قصر طوبقابى وصورت 

اقدم نص  أن لىإضافة إلشیدا ، ھذا بامُ نة كان خالل ھذه الس القسمن ھذا أ، مما یتضح القسم
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مدینة  قبل فتح )م ١٤٤٦:١٤٥١،م١٤٢١:١٤٤٤(الثاني مراد  السلطان عھد
ن السلطان مراد أتناولت تاریخ األندرون ب التيذكر وفقا للروایات ، حیث یُ استنبول

مجموعة من الطبرداریة  معیتھ فيإحدى الحمالت كان  في خروجھثناء أ الثاني
تعیق عملیة السیر، وبعد  التيیقومون بتنظیف الغابات والتالل والجبال من العوائق 

ثناء أنصب الخیام  في ھذه الفرقة تمثلت مھام .داخل القصر بتوظیفھمملة قام الح ھذه
رفع وتنظیف الطرق وإزالة ما بھا عوائق  ،االنتھاءالخروج للحمالت ورفعھا بعد 

عھد السلطان مراد الثاني وبعد بعد  الطبرداریة طائفة ظل وجود. وتنزیل األحمال
كل منھم كان لھ مھامھ التي تختلف  قسمین مدینة استنبول إال إنھا انقسمت إلىفتح 

یعنى طبرداران السراى العتیقة وھو   اسم ھطلق علیاُ  ألول ا القسمعن األخر، 
حیث كان أفراد ھذا القسم من الطبرداریة یسكنون  ،)٤١(القدیم حاملي فؤوس القصر

 رالقص فيویتواجدوا نھارا القصر القدیم بجوار باب یسمى باب مرجان  فيلیال فقط 
والتي تمثلت  طلب منھمتُ  التيالخدمة او قصر طوبقابى حیث یقومون بتأدیة  الجدید

غاوات، ھذا ألمن ا معیتھ فيومن بالحرم البنات  أو مسئولیزالر اغاسى قخدمة  في
عند ، وخاص بھ طبر دارحیث كان لكل منھم  ،هوأوالد السلطانلى خدمة إضافة إلبا

لى اخر مثل إمن مكان  وعائلتھھو  انتقالھخروج السلطان إلى الحمالت او عند 
او العكس  كانوا یسیرون مدجنین  أدرنھمن قصر استنبول الى قصر  االنتقال

عائالتھم  وعند نصب خیام السلطنة او ،البلطة بجوار عرباتھم فيبسالحھم المتمثل 
خرون ینصبون خیامھم بجوار خیام ألإحدى المناطق او الطرق كانوا ھم ا في

ھو دار السعادة القصر القدیم  لطبرداریةمر آكبر أوكان  ،)٤٢(لحمایتھم السلطنة
 قسم الطبرداریةفراد أ همن بعد یأتيثم اغاسي او رئیس دائرة الحریم بالقصر، 

رئیس ثم  او وكیل البلطجیة كتخداسى يبلطجالملقبین بـ  غاواتألان صلیین مألا
مصطفى السلطان عھد  فيقدیم ال القصر فيلغي ھذا القسم  اُ  )٤٣(.الغرفة والقسم

 عھد  فيخرى أمرة  هتم إحیاء ھنإم غیر ١٧٥٧سنة  فيالثالث عندما تولى العرش 
 القصریة روقد بلغ عدد بلطجیة او طبردا م  ١٧٧٤عبد الحمید األول سنة السلطان 

ما  م١٨وفى نھایة القرن  ،بلطجیا ٨١٣ م ١٧القرن  من الثانيالنصف  فيالقدیم 
ذولفلى بلطجیلر وھو یعنى حاملي  رف باسم عُ  الثانيالقسم  .بلطجیا ٤٠٠یقرب من 

                                                                                                                                                    

ان ھذا  یؤكد ایضام مما  ١٥٨٦/ھـ ٩٩٥كر بھ التاریخ وھى سنة ذُ  القسملھذا  تعمیري إصالحي
 .Ferruh Toruk, « Topkapı Sarayı », s. 181-182 :انظر  .قبل ھذا التاریخ تشییدهتم  القسم

 القصر محل في م تشید قصر جدید١٤٥٤في سنة مع فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطینیة بدأ )٤١(
الذى عرف  م١٤٥٨یمثل الیوم جامعة إستنبول ، وقد أتم بناء ھذا القصر في سنة  وھو البیزنطي
بعد إتمام بناء ھذا القصر تم انشاء قصر . باسم السراي القدیم  او السراي العتیقة العامرة فیما بعد 

ف باسم  القصر الجدید نظرا لتشییده بعد القصر او أخر عرف باسم قصر طوبقابى او الذى ُعر
  :انظر . السراي العتیقة

 Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyılarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı, s.28. 
(42) İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı, s.432. 
(43) İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı, s.433; Ferruh Toruk, «Topkapı Sarayı », s.170. 
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١٨ 

وقد ُعرفوا بھذا االسم نسبة إلى أغطیة رءوسھم التي میزتھم  ،الدؤوباتذو  الفؤوس
مضافرتان شعرتین او ذؤابتین یتصل بھا من الجانبین  فقد ارتدوا عمامة ،عن غیرھم

قصر  فيبصفة دائمة  ینُمقیم قسم كان أفراد ھذا ال.  الوجھ ومدالتان على جانبي
حیث  منالقدیم  القصربلطجیة طبرداریة أو ، وكانت وظیفتھم تختلف عن طوبقابى

وخدمة األغاوات بالغرفة  ندرونألخدمة ا في المھام التي یؤدونھا والتي تمثلت
یجلس فیھا  التيوفتح وغلق وتنظیف األماكن  وحراسةحمایة إلى ضافة إلبا، الخاصة

وقد  . بدائرة الحریم مع قضاة العسكر مثل غرفة الدیوان، كما كانوا یخدمونالوزراء 
تعددت رتب من یسكنون ھذا القسم كان أعالھا بلطجیلر كتخداسى او وكیل البلطجیة، 

الدیوان ھانجى ثم یلیھ  ،یلیھ إیكنجى باش بلطجي وھو یعنى رئیس البلطجیة الثانى
أو رئیس بلطجیة قسم المؤن والمخازن ، ثم  كیالرجى باش بلطجیسى الكاتبوھو 

أغا وھو مسئول حرس  السلحدارالبلطجیة جمیعا بالقصر  باقيوكان یرأس ھؤالء مع 
فقد بلغ  من فترة ألخرى بالقصر الدؤوباتوقد تغییر عدد البلطجیة ذو . السلطان

بلغ  م ١٦٨٣/ ھـ١٠٩٥وفى سنة  ،بلطجیا ١٨٤م  ١٦٧٩/ھـ ١٠٩٠سنة  ھمعدد
 لما وردت ما عن رواتبھم وفقاأ ،بلطجیا ١٧٦م  ١٨٣٥/ ھـ١٢٥١ وفى سنة، ١٠٩

أمین البلطجیة راتب   م١٧٧٢/ھـ١١٨٦سنة الخاص بھم فقد بلغ فى  بدفتر المعاشات
راتب البلطجیة  آقچھ وقد بلغ  ٩آقچھ، ورئیس الغرفة  ١٠ القسمرئیس  آقچھ، ١٢

   )٤٤(.آقچھ  ٧ أفراد القسم خرینألا

  : ظیفیة وأماكن عملھموألقابھم الو الواقفون -

كانوا یعملون باألقسام المختلفة  واقفیھایتضح من كتابات ھذه الوقفیات بأن  
  .بقصر طوبقابى 

تنسب ھذه الوقفیة إلى بھلوان ابن الحاج حسن أغا وقد اتضحت   :١الوقفیة 
باشى وھو یعنى  ىچقوزبكمن خالل اللقب الذى یسبق اسمة وھو الوظیفیة ماھیتھ 

اس رئیس قسم  بدایة األمر ما یقرب  فيعدد العاملین بھذا القسم البنات، حیث بلغ ُحرَّ
ونالحظ أن   )٤٥(.باشى رئیسا لھم جمیعا ىچقوزبكوكان ، حداوضابط وشخصا  ٤٠

 فيصاحب الوقفیة قد أوقفھا على روح شخص یدعى حافظ على أغا كان یعمل 
نطجى أي حافظ الحقیبة چوظیفة  في  بالقصر السلطانيون رباألند الغرفة الخاصة

 والظھوربالنقوش والكتابات  ومزینةمن الفضة حمل حقیبة  فيوالتي تمثلت وظیفتھ 
الدخول الى كما كان ُیوكل الیة ایضا ، المختلفة واالحتفاالتالمواكب  فيمع السلطان 

شیاء أالخزانة وتنظیفھا وتنظیف ما بھا من  مسئولالخزانة الخاصة بالسلطان مع 
   )٤٦(.موضعھا في ھيكما عادتھا إو

                                                           
(44) İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı, s. 434-438.  
(45) Emin Cenkmen, Osmanlı Sarayı ve Kıyaferleri, s.264. 
(46) Emin Cenkmen, Osmanlı Sarayı ve Kıyaferleri, s.178-179.  
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١٩ 

والثاني اخیھ  ،تنسب ھذه الوقفیة إلى شخصین األول ُیدعى محمد أغا :٢الوقفیة  
الدرجة الثالثة بھذا  فيوتأتى رتبتھم  یھچقوزبكالكان یعمالن بقسم  ،وُیدعى حسین أغا

باشى وضابط القسم ویتضح من كتابات ھذه الوقفیة  ىچقوزبكالقسم بعد رتبة كل من 
  .وھم أحیاء  حابھا قد أوقفوھا على أرواحھم بعد مماتھمبأن اص

وقد سبق  ،ورد بھذه الوقفیة اسم صاحب الوقف وھو ُیدعى سعید بك :٣الوقفیة 
اسمھ لقبھ الوظیفي وھو سفرلى كتخداسى وھو یعنى وكیل غرفة أھل الحرف 

اتب من وقد بلغ ر ،والفنون، حیث كان ھو المسئول األول عن إدارة امور ھذه الغرفة
 فيشھر رجب  فيآقچھ، وكان ُیدفع لھ خارج مرتبة كل سنة  ٣٧شغل ھذا المنصب 

  )٤٧(.قروش لشراء المالبس ٨٧٫٥لیلة الجمعة األولى مقدار 

تضمنت الوقفیة اسم صاحبة الوقف وھى السیدة قمر شاة باإلضافة  : ٤الوقفیة 
ى غرفة المؤنة كیالر ھمایون وھو یعن  تعمل بھ بالقصر وھو التيإلى المكان 

األفراد المنتسبین  عھد السلطان محمد الفاتح وكانإلى  ھایرجع إنشاءالتي  السلطانیة
، )٤٨( بخدمة السلطاننفس الوقت الذى كان یتلقوا فیھ تعلیمھم كانوا یقومون  فيإلیھا 

م من الخبز واللحم یالحردائرة توفیر كل ما یلزم السلطان و فيوقد تمثلت مھامھم 
لى إضافة إلنواع الطعام والشراب، ھذا باأالشربات وغیر ذلك من سائر والحلوى و

 ھذهدارة إوكان یتولى ، )٤٩( هومساجد القصرغرف  في لإلضاءةتوفیر الشمع الالزم 
 مھمتھوكانت  ةنؤغرفة الم رئیسوھو یعنى كیالرجى باشى  بـالغرفة شخص یلقب 

 مسئولیتھ األساسیة عن كللى إضافة إلالغرفة الخاصة للسلطان، با فيوضع الطعام  
الغرفة  بھذهالرتبة والمكانة  في یلیھوالمخازن، وكان  السلطانيما یتعلق بالمطبخ 
او افراد  عجم الكیالرثم  ،وكیل غرفة المؤنةكیلر كتخداسى او شخص یلقب بـ  

رتبة كان اغلبھم یحمل  فردا ١٢عددھم  بلغوالذى غرفة المؤنة من العجم 
  )٥١(.م١٩٠٨مھامھا حتى سنة  فيالغرفة قائمة ومستمرة ھذا  تلوقد ظ، )٥٠(جاویش

عملت بھا صاحبة  التيالوقفیة ایضا لقبین یتضح من خاللھما الوظائف  بھذهورد 
یعنى خریج یقمة چفاللقب األول  ،وھو قلفة والثاني ،یقمةچالوقف، اللقب األول وھو 

تعینھم بالخدمة داخل القصر، كان یلقب بھا الموظفین الذى تم  التيوھو أحد األلقاب 
وقد تمیز الحاملین لھذا اللقب بإمكانیة نقلھم للخدمة داخل القصر من غرفة إلى أخرى 

 التيوكان یرأس المجموعة .  ومن دائرة إلى اخرى او من داخل السراي إلى خارجة
باشى أي رئیس یقمة چتحمل ھذا اللقب بالقصر العثماني موظف یلقب بـ  

                                                           
(47) Tahir Güngör, Enderun Saray Mektebi’nde Has Oda Teşkilatı, Yüksek Lisan Tezi, s. 23-
24. 
(48) Mustafa Alkan, « Osmanlı Devletinde Merkez Teşkilatı », s.61. 
(49) İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı, s.314. 
(50) Batuhan İsmail Kıran, Osmanlı Sarayı, s.17. 
(51) Mustafa Alkan, « Osmanlı Devletinde Merkez Teşkilatı », s.62. 
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٢٠ 

عنى ی وھوالقصر  في قلفة فھو خاص بالجواري الثاني لقبالأما  )٥٢(.الخریجین
الجواري بعد تعلیمھم وتربیتھم یتم ترقیتھم حیث كانت  ،خت الكبرىألا وأ السیدة

ا ملعمالھ وإتقانھماا موفقا لجمالھ القلفاوات ھؤالء، وكانت بالقصر قلفاواتویصبحون 
، وقد تعددت وولدتھ أوالدهوالسلطان  اتوزوج أجنحة ودوائر محظیاتعلى  یوزعا

لفة الكبرى والوسطى قال كفكان ھنالألقدمیة وذلك وفقا درجات الملقبین بھذا اللقب 
القلفة الكبرى  فتصبح كبر القلفاوات سنابانھا أالكبرى  القلفة تمیزتوالصغرى، 

یقوم على  مرتھا القلفة الوسطى والصغرى، وكانإتعمل بھا ویكون تحت  التي للدائرة
وغیرھم من  یتواجدون بھا الجواري التيھؤالء القلفاوات بالدوائر او االجنحة  خدمة

شراف على النظام داخل إلا فيتمثلت مھمة ھؤالء القلفاوات  وقد )٥٣(.القلفاوات
 ولوازمھ احتیاجاتھكافة مثل توفیر  فیھومتابعة سیر العمل  ترأسھ التيالجناح 

شراف على مخصصات الجواري المستجدات وتدبیر ما یلزمھن من مالبس إلاو
راتب یتناسب مع وكان للقلفة  .میالحر دائرةادات وتقالید عوتدریبھن وتعلیمھن 

قطعة من قماش الحریر ب ملفوف ول شھرأسلم لھا كل الحریم یُ  دائرة فيقدمیتھا أ
صرف لھا من یینات تُ ن لھا تعأداخل صندوق خاص بھا، كما  بھاالبیض وتحتفظ 

وكان الفائض عن القصر بكمیات كافیة عبارة عن سكر وصابون وقھوة وشمع 
على الفقراء تقوم بتوزیعھ  لى معارفھا اوإتھدیھا حاجتھا الشخصیة من ھذه المواد 

وكان ھؤالء القلفاوات  ،)٥٤( لیة بعضا من مخبوزات القصر او الحلوةإن تضیف أبعد 
لم یتزوج فیظل أما من  ،یسمح لھم بالخروج من  دائرة الحریمإذا ما أرادوا الزواج 

وقد لُقبت  )٥٥(.وقفلل همال یرصدوكان كل ما یجمعھ من  القصر في هطیلة عمر
صاحبة الوقف بھذین اللقبین وذلك نظرا النتقالھا للخدمة داخل دائرة الحریم من مكان 

ألمر بغرفة المؤنة بالقصر بادي ا فيیشیر إلى عملھا یقمة چإلى اخر، فاللقب األول 
ھذه الغرفة متعلقة فقط بما  فيوذلك وفقا لما جاء بكتابات الوقفیة وكانت مھمتھا 

یخص دائرة الحریم من توفیر الفواكھ والشربات من أجل السلطان وعائلتھ وكانت 
المسئولة مع الجاشنكیر او متذوق الطعام عن خدمة السلطان أثناء تناولھ  ھي

ا اللقب الثاني قلفة فیبدو إنھا لُقبت بھ بعد انتقالھا للخدمة بمكان أخر أم، )٥٦(الطعام
  .داخل  دائرة الحریم

وظیفة قلفة بدائرة الحریم  فيتنسب إلى إحدى السیدات العامالت  :٥الوقفیة 
  .بالقصر وتدعى بنبھ 

                                                           
(52) Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri, Cilt II, s. 362. 
(53) Mustafa Alkan, « Osmanlı Devletinde Merkez Teşkilatı », s.70. 

  .٢٣- ٢٢ ،صماجدة صالح مخلوف ، الحریم   )٥٤(
(55) Mustafa Alkan, « Osmanlı Devletinde Merkez Teşkilatı », s.70. 
(56) Çağatay Uluçay, Harem II, s.135. 
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٢١ 

یتضح من كتابات ھذه الوقفیة اسم صاحبھا محمد عارف أغا والمكان  : ٦الوقفیة 
كان یشغلھا من خالل اللقب الذى  التيیعمل بھ وھو دائرة الحریم والوظیفة  الذى

.  وھو یعنى رئیس العاملین بدائرة الحریم )٥٧( سبق اسمة وھو دار السعادة اغاسي
لقب بھا صاحب الوقفیة من حیث الموقع  التي حیث تعتبر رتبة دار السعادة اغاسي

 ھي وظیفتھوكانت وشیخ اإلسالم  ماألعظ والوزیرتأتى بعد رتبة أغاوات السلحداریة 
، كما كان یقوم بالوكالة جواريبما یلزم من  ھام وتزویدیالحردائرة وحمایة  حراسة

كما إنھ كان المسئول عن مراسم حفل الزواج،  تنظیم وتولىبناء السالطین أزواج  في
وات اغأوذ عظم نف وقد ،)٥٨(إرسال الكسوة الى الكعبة وقاف الحرم وتنظیم حفلأدارة إ

لدرجة أن  م١٨منتصف القرن  م واستمر حتى١٧بدایة القرن  ذدار السعادة من
ھ، كما كان یلعبون دورا وعزلالوزیر األعظم بالدولة تعیین  فيبعضھم  كان لھ دورا 

كان یتمتع  التيونظرا لعظم منصبة والمكانة ، )٥٩( تولى السالطین عرش السلطنة في
كان یخاطب بھا الوزراء  التيتبات الرسمیة باأللقاب المكا فيبھا فقد كان یخاطب 

الذى ورد بالوقفیة وھو لقب  ومشایخ اإلسالم وأمراء مكة المكرمة مثل لقب دولتلو
وكان دار السعادة اغاسي عندما یترك  )٦٠(.تشریفي بمعنى صاحب الدولة والفخامة

لھ ا ویخصص ویقیم بھ لى مصرإ ویتوجھ منصبة او ُیفصل منة كان یغادر إستنبول
من العدید وقد ترك لنا كثیر ممن تولى ھذا المنصب  )٦١(.آزادلیك معاش یطلق علیة

عمال الخیر وحبسوا لھا العقارات أالجوامع والمدارس والمكتبات وغیر ذلك من 
  )٦٢(.بعیدین عن ھموم النسل والولد وذلك النھم كانوا  الغنیة

 :أوجھ اإلنفاق  -

المولد  فية  للصرف على قراءة القرآن الكریم الوقفی هُخصصت ھذ:  ١الوقفیة 
اس البنات  فيحیث أخذ االحتفال بالمولد النبوي مكانة مھمة ،الشریف بقسم ُحرَّ

التشریفات العثمانیة لدرجة إنھ أصبح احد بروتوكوالت القصر العثماني منذ عھد 
لثالث عھد السلطان مراد ا فيالسلطان سلیمان القانوني وُصبغ  بالصفة الرسمیة 

جامع األغاوات بقصر  فيبأدي األمر  فيكان ُیقام ھذا االحتفال . م  ١٥٩٥-١٥٧٤
طوبقابى ثم أصبح  یقام  فیما بعد بأحد الجوامع السلطانیة الكبرى مثل جامع السلطان 
أحمد وجامع الوالدة وجامع أیوب سلطان وجامع بایزید وجامع نصرتیھ وجامع یلدیز، 

                                                           
كلمة اغا الفارسیة بمعنى سید، ودار السعادة كنایة عن العاصمة العثمانیة  یتألف ھذا اللقب من  )٥٧(

  :  انظر  السلطانياستانبول او القصر 
    Mustafa Alkan, « Osmanlı Devletinde Merkez Teşkilatı », s.68. 
(58) Mustafa Alkan, « Osmanlı Devletinde Merkez Teşkilatı », s.68. 

  .١٨٤،ص األلقابمصطفى بركات ،  )٥٩(
  .١١٧-١١٦ص للمصطلحات، الموسوعيالمعجم  ،سھیل صابان )٦٠(

(61) Mustafa Alkan, « Osmanlı Devletinde Merkez Teşkilatı »,s.69 

  .١٦٣،ص  »نظم الدولة العثمانیة «محمد إیشیرلي ،  (٦٢) 
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٢٢ 

ھذا االحتفال  یتم إرسال الدعوات لرجال الدولة  فيي المتبع وكان البروتوكول العثمان
ولم   )٦٣(.قبل االحتفال بیوم یحدد بھا الساعة واسم الجامع الذى سیقام بھ االحتفال

یقتصر ھذا االحتفال على الجوامع السلطانیة الكبرى بل كان یتم ایضا بشكل مصغر 
الصغیرة بأقسام القصر المختلفة  لما یجرى بالجوامع السلطانیة الكبرى داخل المساجد

ضمھا القصر، وكان رؤساء وضباط وكذلك العاملین بھذه األقسام یشاركون ھذا  التي
االحتفال مع أفراد غرفھم ویخصصون لھ األوقاف للصرف منھا علیة وقد اتضح ذلك 

  .وصلت الینا التيمن خالل الوقفیات 

صرف على قراءة وختم القرآن  الوقفیة لل بھذهُخصص الوقف النقدي  : ٢الوقفیة 
الكریم أثناء االحتفال بالمولد النبوي الشریف بالقسم السابق، حیث كان االحتفال  بختم 

اعتنى بھا السالطین العثمانیین  التيالقرآن الكریم ھو األخر من االحتفاالت المھمة 
 خالل ھذه الفترة، حیث ضمت الجوامع الكبرى العدید من المرتلین والحافظین

حیث كان  ،شھر رمضان فيوالقارئین للقرآن الكریم والذى یكثر نشاطھم السیما 
بمثابة احتفال دیني یتم فیھ  تكان والتيھذا الشھر ما یعرف باسم المقابلة  فيُیجرى 

تسبق شھر  التيوكان ھذا االحتفال یبدأ من اللیلة  ،تالوة وترتیل القرآن الكریم
وقد . ویستمر حتى یوم عرفة او یوم لیلة القدررمضان  فيرمضان او من أول لیلة 

تمیزت جوامع إستنبول وخصوصا الجوامع الكبیرة بأنھ كان ُیعین بھا مقرئین ذو 
نھار  فيأصوات جمیلة من قبل نظارة األوقاف وكانوا یقومون بھذه التالوات 

وربما شجع على  )٦٤(.رمضان وتستمر حتى صالة العشاء واحیانا إلى  وقت السحر 
ذا األمر ما ُعرف عن السالطین العثمانیین انفسھم باھتمامھم بإقامة االحتفاالت ھ

الدینیة خصوصا عندما یختم أبنائھم حفظ القرآن الكریم، فقد كانوا حریصین على 
حصول أبنائھم على تعلیم دیني جید وكان من أساسیات ھذا التعلیم من وجھة نظرھم 

الحدیث، وعند إتمامھم لذلك كان یتم  فيلبخاري حفظ القرآن الكریم وكتاب ا فيیتمثل 
إحدى غرف القصر وھى غرفة األمانات المقدسة وذلك بحضور كل  فياالحتفال بھم 

 )٦٥(. سلطان هالوزراء وشیخ اإلسالم ونقیب األشراف وشیوخ جامع أیة صوفیا ووالد
ایضا داخل  لم یقتصر أمر ھذا االحتفال على الجوامع السلطانیة الكبرى بل أخذ مكانة

ن ومرتلین وحافظین ضمت قارئی والتيالمساجد الملحقة باألقسام المختلفة بالقصر 
اوقفت بعینھا على  والتيوصلت الینا  التيوھذا ما أیدتھ الوقفیات . للقرآن الكریم

كتابات ھذه الوقفیة بأن الوقف النقدي بھا قد ُخصص  فيالعاملین بھذه المساجد، فنجد 
جمیلة ویقومون وقارئي القرآن وكذلك لمن ھم ذو اصوات  للصرف على خاتمي

ھذا باإلضافة إلى تخصیص راتب لمتولي الوقف وھو باإلنشاد بالمولد النبوي، 

                                                           
(63) Mehmet Şeker, «Osmanlılar’da Mevlid Törenleri », s. 479. 
(64) Mehmet H. Bayrı, Dinî Günler ve Bayramlar, s. 127-129. 
(65) Dündar Alikılıç, XVII.Yüzyıl Osmanlı Saray Teşrifatı, Doktora Tezi, s.183-184. 
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الحلوى على  فيأما الوقف العیني فقد تمثل  )٦٦(.الشخص المسئول عن إدارة الوقف 
  .لحق بھذا القسمقارئي القرآن  بالمولد النبوي، ووضع قندیل أعلى مدخل المسجد الم

ُخصصت ھذه الوقفیة للصرف على موائد العاملین بغرفة أھل الحرف :٣الوقفیة 
والفنون وخصوصا على من ھم لیس لدیھم القدرة على َتحمل مصاریف شھر 

كما ُیصرف منھا كذلك على فقراء األغاوات المنتمین لھذه الغرفة  ،رمضان الكریم
  .وغیرھا من الغرف 

  .للصرف فقط على إطعام  العاملین بقسم المیاه   ُخصصت: ٤الوقفیة 

ُخصصت ھذه الوقفیة للصرف منھا على إطعام العاملین بقسم الحطابین  :٥الوقفیة
  . وتوفیر الشمع الالزم إلضاءة المسجد الملحق بالقسم

احتفال المولد النبوي  فيُخصصت للصرف على قراءة القرآن الكریم  :٧الوقفیة
تضاف إلیھا یصرف منھا على  التيوالزیادة السنویة  ،اریةالشریف بقسم الطبرد

العاملین بھذا القسم من شیخ  وإمام ومنشد وخاتم القرآن ومقري، وكذلك قارئین عشر 
  . القرآن  والخدم  وكاتب ومتولى الوقف بھذا القسم 

  : نوعیة الوقف -

وھو  األول وھو وقف نقدى: ضمت ھذه الوقفیة نوعین من الوقف  : ١الوقفیة 
قروش تصرف على االحتفال  بالمولد  ١٠٠٠تم تخصیصھا منھا  التيالمبالغ المالیة 

اس البنات حیث كان  قروش لإلمام ١٥النبوي،  ویقصد ھنا باإلمام ھو إمام قسم ُحرَّ
لكل قسم اثنین من المدرسین وإمام ومؤذن، وكان ھذا اإلمام یحمل رتبة أغا وكانت 

وكان من حقوقھ وفقا لنظام  ،من بالقسم وتعلیمھمإلقاء الدروس على  ھيمھمتھ 
كما كان لھ ،)٦٧( غیر الئقة األندرون المعاقبة بالضرب بالید لمن یقومون بأفعال

تمیزه عن غیرة من أفراد القسم فقد كان اكثرھم علما وخلقا وأكبرھم  التيصفاتھ 
سم كل ق فيكل مسجد  فيقروش  للعاملین بالمسجد، حیث وجد  ١٢  )٦٨(.عمرا

وكان  ،مجموعة من العاملین یقومون على خدمتھ وفى نفس الوقت على خدمة القسم
یقومون بھا فكان ھناك ما یلقب بـ  المسجدجیة  التيیحملون ألقاب تدل على الوظیفة 

وھم الذین یقومون بتنظیف المسجد وغسل ما بھ من حصیر او سجاد، وكذلك من 
إضاءة القنادیل بالمسجد وكذلك بغرف القسم  یلقب بـ  القنادیلجیة وھم المسئولون عن

  )٦٩(.وتنظیف الزجاج المصنوع منة وتجھیز الفتیل الخاص باالشتعال 

                                                           
(66) Hacı Mehmet Günay, «Vakıf Maddesi» ,s.478; 

 .٨٧-٨٦ص  محمد عفیفى ، األوقاف،
(67) Albertus Bobovius, Topkapı, s.148. 
(68) Reşad Ekrem Koçu, Topkapu Sarayı, s.146 
(69) Albertus Bobovius, Topkapı, s.51. 
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٢٤ 

أما النوع الثاني من الوقف الذى ورد بھذه الوقفیة وھو الوقف العیني وھو الذى  
فقد ُخصص لیوم  ،ُیصرف على صورة مواد جرایة من األغذیة والمواد المختلفة

 والتي )٧٠(شكل السكر والشربات  فيبالمولد النبوي كمیات من الحلوى االحتفال  
الحلوجیة أي صناع  مطبخ القصر الذى ضم قسم ُعرف بقسم  فيكان یصنع جمیعھا 

والحلویات وكانوا تابعین ألمانة  الحلوى، حیث اختص ھذا القسم  بصناعة الشراب
 ١٨م ما یقرب من ١٨القرن وقد بلغ عدد العاملین بھ حتى منتصف  السلطانيالمطبخ 

كل عام ولمرة واحده بتقدیم الحلوى  فياُسطى وكان قسم صناع الحلوى یقوم 
   )٧١(.األندرون  وألفرادللسلطان 

الشماعد الالزمة  فيتستخدم  التيتضمنت الوقفیة ایضا توفیر مادة شمع العسل 
اس البنات وكان یُوكل بتوفیر شمع العسل إ لى غرفة لإلضاءة بمسجد قسم ُحرَّ

وكان الشخص المسئول عن ھذه المھمة  بھذا القسم یلقب بـ موم باشى أي  )٧٢(المؤنة
إشعال قنادیل جمیع األقسام الموجودة  ھيعین حیث كانت مھمتھ ّمارئیس الشَ 

  )٧٣(.بالقصر

اس البنات  :٢الوقفیة تنوع الوقف بھا ما بین نقدي وعیني ُیصرف على قسم ُحرَّ
قروش ُتصرف على ختم  ١٠٠٠مبلغ قدرة  فيوقف النقدي والعاملین بھ، تمثل ال

قروش  ٥ ،قروش لقارئي القرآن  ١٥ ،القرآن  الكریم أثناء االحتفال بالمولد النبوي
قروش للصرف منھا على شئون وأمور  ٧٠٠ ،قروش ١٥ لخاتم القرآن، وللمنشد

اس ُخصصت لھ ھذه الوقفیة وھو ق والتيالقسم الذى ینتمى الیة صاحب الوقف  سم ُحرَّ
قروش لمتولي ھذا الوقف، أما الوقف العیني فقد تشابھ مع  ١٥البنات، كما یصرف 

صرف مواد مثل  الحلوى على من یقومون  بتالوة القرآن الكریم  فيالوقفیة السابقة 
  .وتخصیص قندیل لھذا القسم

تنوع  الوقف بھا ما بین نقدي وعیني یصرف على غرفة أھل الحرف : ٣الوقفیة 
قروش لزیادة جودة وطیبة مذاق  ١٩٠مبلغ قدرة  فيلفنون، تمثل الوقف النقدي وا

                                                           
فراد الشعب جمیع أ فراد القصر فقط بل بینألیس بین  الرئیسيالشربات كان بمثابة المشروب   )٧٠(

 درجاتھمتناول جمیع طبقات المجتمع الغنى منھا والفقیر، وقد تنوعت  فيكان العثماني والعصر  في
 صنع من ت تخرى فكانألما الدرجات اأولى الذى یصنع من العسل او السكر، ألالدرجة ا فيفكان 

 فيالزھور مثل زھر البنفسج ، وكان كذلك من اللیمون وعصیر البرتقال والبطیخ او الشمام و
، سنویا أنواعھوتجھیز الشربات المختلف  بإعدادمنازل كبار الشخصیات موظفین خصیصا یقومون 

 ، وكان ھناكھسم جولھانبا ُعرفالشربات والمربى  بإعدادھناك مكان او قسم خاص كما كان 
  : الشربات، انظرصانع  أيالشرباتجى  یسمى سلطانموظف لل

 M.de M. DOhsson ,XVIII.Yüzyıl Türkiyesinde Örf ve Adetler, s. 38. 
(71) İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı ,s. 459. 
(72) İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı ,s. 314. 
(73) Emin Cenkmen, Osmanlı Sarayı ve Kıyaferleri, s. 140. 
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٢٥ 

قروش، اما الوقف  ٥٠٠الطعام المخصص لھذه الغرفة، ولزیادة كمیتة قد خصص 
  .أطباق الحلوى والقطائف والبیض والزیتون والشراب  فيالعیني فقد تمثل 

قروش إلطعام  ٤٠٠غ اقتصر الوقف بھا على النوع النقدي والذى بل :٤الوقفیة
  .العاملین بقسم المیاه  بالقصر

یصرف  ،قروش ٨٠٠اقتصر الوقف فیھا على النوع النقدي الذى بلغ :٥الوقفیة 
قروش راتب الئمة  ٤٠ ،للصرف منھا على طعام العاملین بقسم الحطابین ٤٦٠منھا 

ءة إضا فيقروش من أجل  توفیر الشمع المستخدم  ٣٦٠باإلضافة إلى  ،ھذا القسم
  .مسجد ھذا القسم 

قروش للصرف  ٨٢٥٠اقتصر فیھا الوقف على النوع النقدي والذى بلغ :٦الوقفیة
 ٣٣٠على قراءة القرآن  الكریم بالمولد النبوي بقسم الطبرداریة، باإلضافة إلى مبلغ 

  .قروش للصرف على العاملین بھذا القسم 

 : الوحدات النقدیة والمقاییس المستخدمة -

 والتيالعصر العثماني  فياستخدمت  التيالنقدیة والمقاییس  تنوعت الوحدات
  :وردت بھذه الوقفیات مثل

العصر العثماني، وأصل ھذه  فيإحدى العمالت الفضیة المتداولة  ھي: غروش 
كانت تنطبق على أنماط مختلفة من  التي grossusالكلمة ُمحرف عن الكلمة الالتینیة 
وترد كلمة غروش  ،م١٣القرن فيكام األوروبیین الدینار تم سكھ ألول مرة بعض الح

   great-gros –grosso-groschen اللغات األوروبیة المختلفة بأسماء العمالت  في
ومن التركیة   Groschenوقد َدخلت ھذه الكلمة إلى اللغة التركیة من األلمانیة 

رة إلى ضرب وُیعتقد أن أقدم إشا )٧٤(انتقلت إلى العربیة قروش والمفرد منھا قرش،
- ١٠٩٩عثماني باسم غرش یرجع إلى بدایة عھد السلطان سلیمان الثاني  فضينقد 

 التيالغروش بأنھا اخف وزنا من العمالت األوروبیة  ھذهوقد تمیزت  ،ھـ ١١٠٢
 ٣٠التداول بنفس االسم، وقد بلغ سعر صرف الغرش العثماني  فيكانت معروفة 

 فيوقد عرفت ھذه الغروش  ،ھـ ١١نصف فضة خالل النصف األول من القرن 
وقد اختفت  ،وثائق المحكمة الشرعیة  بالغروش المعاملة وایضا بالغروش العددیة

وقد وردت ھذه العملة  )٧٥(.م ١٨/ھـ١٢ھذه الغروش فى بدایة الثلث األخیر من القرن 
  . ٦،٤،٣،٢،١الوقفیات رقم  فيمحددة للقیمة النقدیة 

                                                           

  .٩٤ النقود ، ص ،أحمد الصاوى  )٧٤( 
  .٩٥النقود ، ص  ،أحمد الصاوى   )٧٥(
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٢٦ 

العصر العثماني،  وقد ُعرفت ایضا  فيتخدمة وحدة من وحدات الوزن المس: قیة
 )٧٧(.جرام ١٢٨٣وتبلغ من الوزن   )٧٦(درھم  ٤٠٠بین العامة باسم اوقة وھى تعادل 

  . ٣،٢،١الوقفیات فيوقد وردت ھذه الوحدة 

 : المسئولون عن تنفیذ الوقف وماھیتھم -

ولى فقد ورد ببعضھا أسماء مت ،تنوع المسئولون والمشرفون على ھذه الوقفیات
أما البعض األخر فقد نسبت مھمة  ،ومشرفي الوقف صراحة أو ُذكرت القابھم فقط

  .اإلشراف علیھا إلى القسم نفسة الذى اوقفت علیة 

 ،ُعھد بتنفیذھا واإلشراف علیھا إلى القسم نفسة الذى اوقفت علیة ٢ ،١الوقفیة 
ه المسئول عن كل ونعتقد أن رئیس القسم او الغرفة كان ھو المسئول عن ذلك باعتبار

  .شئون القسم الذى یدیره

قام باإلشراف على الوقف أحد العاملین بالغرفة الخاصة وھو الملقب بـ   ٣الوقفیة 
تنظیف وغسل  ھيحیث كانت وظیفة ھذا الشخص  او فتى المنشفة غالميبشكیر 

بعد أكل السلطان، وكان ُیطلق علیة لقب  والصوانيالصفرة والمعالق واألطباق 
  )٧٨(. م  ١٨٣٣ /ھـ ١٢٤٩سنة  فيوقد تم إلغاء ھذه الوظیفة  ،رى أیضابشكی

وضحت الوقفیة اسم الشخص الذى تم تسلیمة المقدار النقدي   ٤الوقفیة  
والمكان الذى یعمل بھ وھو دائرة  )٧٩( المخصص للوقف وھو ُیدعى محمود أغا

ن اُطلق علیھم بوجود عدد من الموظفیم یالحرتمیزت دائرة  حیث. السلطاني میالحر
وكان یرأس ھؤالء ،لقب األغاوات وقع على عاتقھم مھمة تنظیم عالقة الحرم بالخارج
ول عن ألالمسئول ااألغاوات جمیعا ما یعرف بـ دار السعادة اغاسي الذى یعتبر 

قبل التحاقھم بالعمل  غاواتألاوكان ھؤالء  )٨٠(.م بخارجةیالحر دائرة عالقات تنظیم 
تم تربیتھم وتعلیمھم على األصول واآلداب الخاصة بالحرم على ید یم یالحردائرة  في

وكان منھم   ،الخدمة فيالقصر ثم یشرعون بعد ذلك  فيمن  ُیلقبوا بـ الال  او المربى  
من ُیرقى إلى مناصب علیا تصل أحیانا إلى منصب دار السعادة اغاسي وذلك وفقا 

منھم من یتولى وظیفة خازندار أغا أو كما كان  ،)٨١( لكاتمن مزایا ومَ لما یتمتع بھ 
وكلت إلى ھؤالء األغاوات  التيوكان من ضمن المھام  ،)٨٢(القصر فيامین الخزانة 

                                                           
(76) Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri, Cilt III, s. 580. 
(77) https://tr.wikipedia.org/wiki/Okka 

 .١٩فالتر ھنیس ، المكاییل ،ص 
(78) Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri, Cilt II, s.773. 

   (٧٩) .١٧٣مصطفى بركات ، األلقاب ، ص 

  . ١٢ صماجدة صالح مخلوف ، الحریم ، )٨٠( 

  .١٦٢ ،ص» نظم الدولة العثمانیة  «، محمد إیشیرلي (٨١) 
(82) Fanny Davis, Osmanlı Hanımı, s.36 
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٢٧ 

وقاف وكذلك أوقاف الحرمین الشریفین أدارة إ فيمعاونة دار السعادة اغاسي 
    )٨٣(.السالطین

وھو خستھ ُذكر بھذه الوقفیة  لقب المسئول عن ھذا الوقف دون اسمھ  ٥الوقفیة 
حیث ضم القصر إلى جانب أقسامھ المختلفة مستشفى ، لر اغاسي أو مسئول المرضى

مقابل كنیسة  فيیمن بالفناء األول بعد الدخول من باب ھمایون ألعلى الجانب اوقعت 
 أقسامھمن جمیع  عالج أفراد القصرالمستشفى لِ  ھذهصصت وقد خُ ، )٨٤(یة ایرینىأ

عبارة عن صالون كان  بداخلھاقسم مكان خاص لمرضى كل  صصخُ  حیثالمختلفة 
 مافعند ،عدد من العمال یقومون بعملیة النظافةویعمل بھ أو قاعة ملحق بھا حمام 

بالغ إویتم  لھالمخصص  بالقسمالمستشفى  في إیداعھفراد القصر یتم أمرض أحد ی
ریض ویظل الم ،المسئول األول عن ھذا المستشفى اُعتبر الذى دار السعادة اغاسي

مام إ قبلتغسیلھم  من ِ أما الذین یتوفھم هللا  كان یتم  ،بالمستشفى إلى أن یشفى تماما
 اجآفى مقابر قر ودفنھحملة ینتمى الیھا ب التيالحطابین  ثم  یقوم  أفراد غرفتھ غرفة 

وكان یعمل بھذا  )٨٥(.ندرونألباشا بمدافن ا بقاسموسكودار أو ألا بحي أحمد باشا 
 وھو اغاسيلر  خستھموظف یلقب ب  إمرة دار السعادة اغاسي تحت  المستشفى

غاوات البیض ألمن ا ةعشر إلىخمسة من  یرأسمسئول المرضى وكان  یعنى
  )٨٦(.شراف على نقل المرضى إلى المستشفى الملحقة بالقصرإلا ھي مھمتھ وكانت

كانا نعتقد إنھما م یالحرورد بھذه الوقفیة ایضا اسمین لموظفین یعمالن بدائرة 
شاھدین على ھذه الوقفیة او إنھا تمت وُكتبت بمعرفتھما وھما السیدة بدرجھان وكانت 

ومحمود أغا والذى ُیعتقد إنھ  ،میالحررتبة قلفة بدائرة  فيتعمل مثل صاحبة الوقف 
 .واألوقاف م یالحرإدارة امور دائرة  فيكان من معاونین دار السعادة اغاسي 

ُذكر بھا لقب  إنھاء تشیر إلى متولین الوقف، غیر لم یرد بھا أسم  ٦الوقفیة 
  .فقط دون اإلشارة إلى ماھیتھ او اسمھ متولى

 :بالوقفیات الواردةطریقة التأریخ  -
كما  ،الھجريھذه اللوحات باقتصاره فقط على التاریخ  فيتمیز التاریخ المذكور  

فى فقط بذكر بعض اللوحات عدم كتابة اسم الشھر الھجري كامال بل اكت فيیتضح 
ترمز إلى الشھر الھجري، وھذا النوع من التواریخ كان منتشرا  التيبعض االحرف 

وقد جاءت الحروف الرامزة الى األشھر العربیة . بكثرة في كتابات الوثائق العثمانیة
  :  التاليعلى ھذا النحو 

 

                                                           

  ١٦٢،ص  » نظم الدولة العثمانیة  «محمد إیشیرلي،  (٨٣) 
(84) Albertus Bobovius, Topkapı, s.16. 
(85)  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı, s. 511. 
(86)  Emin Cenkmen, Osmanlı Sarayı Kiyafetleri , s. 313. 
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٢٨ 

ربیع   ربیع االول  صفر  محرم
  االخر

جمادى   جمادى االول 
  االخرى

 –مھ
  م 

  سھ  جا  ر  لر  ص

  ذى الحجھ   ذى القعده   شوال  رمضان  شعبان  رجب
  دا  دا  ل  ه  س  ر

  )٨٧(.الشھر بكلمة غره والیوم االخیر بكلمة سلخ  فيول كما كان یعبر عن الیوم األ

  :البحثنتائج 

اتضح من دراسة ھذه الوقفیات الرخامیة بانھا اوقفت جمیعا على االقسام المعماریة  -
وانھا  قد تكون ملخصا لوقفیات ورقیة  ،ى وما بھ من عاملینالمختلفة بقصر طوبقاب

  . أخرى تتضمن التفاصیل الكاملة عن الوقف ومصادره

جمیعا ممن عملوا وشغلوا مناصب  واقفوھایتضح من دراسة ھذه الوقفیات بان  - 
 .بقصر طوبقابى 

ُتوكل  لتياالقت الدراسة الضوء على ماھیة الواقفین والقابھم الوظیفیة واألعمال  -
  .إلى كل شخص منھم

وضحت الدراسة وظائف جدیدة  شغلھا بعض العاملین بالقصر تخرج عن نطاق  -
لقبوا بھا مثل الفتى الذى یحمل  التيتتضح من خالل القابھم  والتيمھامھم االساسیة 

البشكیر للسلطان، ومسئول قسم المرضى بالقصر حیث وكلت الیھم  مھام االشراف 
  .تنفیذھاعلى األوقاف و

لم تخرج  والتيكانت ُتوقف علیھا ھذه األوقاف  التيالمناسبات وضحت الدراسة  -
  . جمیعھا عن االحتفاالت الدینیة مثل االحتفال بالمولد النبوي الشریف 

كان یحددھا الواقفین بوقفیاتھم  التيأمكن التعرف على أوجھ الصرف المختلفة  -
 التيلكریم او على العاملین بالمساجد واألقسام ختم وقراءة القرآن ا فيتمثلت  والتي

  .تألف منھا القصر 

اییس اتضح من دراسة ھذه الوقفیات التعرف على  الوحدات النقدیة والمق -
  .م ١٩المستخدمة خالل القرن 
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  : مراجع البحث 
  :أوال المراجع العربیة 

نوفمبر الطبعة  ،العربیة مركز الحضارة،النقود المتداولة فى مصر العثمانیة ،الصاويأحمد  .١
 .   ٢٠٠١األولى 

المعجم الموسوعى للمصطلحات العثمانیة التاریخیة، مطبوعات مكتبة الملك فھد  ،سھیل صابان .٢
 .م  ٢٠٠٠-ھـ١٤٢١، الریاض٤٣السلسة الثالثة ،الوطنیة

م ٢٠٠٤ إبریل/ ھـ ١٤٢٥صفر ٣٣٢، مجلة الفیصل، العدد » وقاف فى تركیاألا«،سھیل صابان .٣
. 

 الثامن المؤتمر ،»العثمانیة المخطوطات على المطبوعة الوقفیة األختام« ف سعد محمد،عاط .٤
 بالقاھرة أكتوبر ٦ بمدینة زاید بالشیخ االتحاد بمقر عقد الذی العرب لآلثاریین العام لالتحاد عشر

 .م٢٠١٥ نوفمبر ١٥ - ١٤ من الفترة فی
 الشکل فی دراسة انیةالعثم المخطوطات علی الوقف تقیّیدات« ،عاطف سعد محمد .٥

 .م٢٠١٦ مارس العصور، مجلة ،»والمضمون
مطبعة  ،سالمیة مفترى علیھا، الجزء األولإعبد العزیزمحمد الشناوى، الدولة العثمانیة دولة  .٦

 .١٩٨٠،جامعة القاھرة
ترجمة عن األلمانیة  ،فالتر ھنیس، المكاییل واألوزان اإلسالمیة وما یعادلھا فى التظام المترى .٧

  .١٩٧٠عمان ،العسیلى،منشورات الجامعة األلمانیةكامل 
 .١٩٩٨ماجدة صالح مخلوف، الحریم فى القصر العثماني، دار اآلفاق العربیة، القاھرة  .٨
 ،الجزء األول ،كتاب الدولة العثمانیة تاریخ وحضارة »نظم الدولة العثمانیة « ،محمد إیشیرلي .٩

مركز األبحاث للتاریخ  ،العربیة صالح سعداوى إشراف وتقدیم اكمل الدین إحسان اوغلى، نقلة إلى
 .١٩٩٩والفنون والثقافة االسالمیة باستنبول، استنبول  

الھیئة المصریة  ،األوقاف والحیاة االقتصادیة  فى مصر فى العصر العثماني ،محمد عفیفى .١٠
 .١٩٩١،القاھرة ،العامة للكتاب

ور االلقاب والوظائف منذ الفتح دراسة فى تط ،والوظائف العثمانیةمصطفى بركات، االلقاب .١١
 .٢٠٠٠،دار غریب للطباعة والنشر،العثماني  لمصر حتى إلغاء الخالفة العثمانیة

الطبعة  ،معجم المصلحات واأللقاب التاریخیة، مؤسسة الرسالة الخطیب،مصطفى عبد الكریم  .١٢
 . ١٩٩٦،بیروت ،األولى

محمود سلمان، مراجعة وتنقیح محمود ترجمة عدنان تاریخ الدولة العثمانیة،  ،یلماز أوزتونا .١٣
 .١٩٩٠استنبول   ،منشورات فیصل للتمویل  تركیا،المجلد الثانى ،االنصارى
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Study for a collection of an Ottoman Marble Endowments 

deposited at the second courtyard of the Topkapi Palace in 

Istanbul  (Part 1) 

Dr.Ibrahim Wagdi Ibrahim Hassanein 

Abstract: 

There are a collection of Ottoman endowments stored in the 
second courtyard of the Topkapi Palace. The endowments made 
from marble and its inscriptions engraved in the old Ottoman 
language. The inscriptions of these endowments indicate that 
they have endowed for the various architectural sections of 
Topkapi palace and it's the workers. This paper aims to study a 
six of marble endowments in terms of the shape of the 
endowment, knowing its places, used decorative elements and 
language, in addition to doing a translation and analysis of the 
inscriptions to know the sections of palace that benefited and 
persons, the type of endowment, its amount, ways of spending as 
well as the cash units used, in addition to the officials responsible 
for the endowment. 
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 Endowment, Marble, Turkish Ottoman Language, Topkapi 
Palace, Girls Guards Department, El-Mewled El-Sharif- Okka. 
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